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REGULAMIN I SZCZEGÓŁY KONKURSU 

„ZAMKNIĘCI W DOMU” 
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie 

Wielkopolskiej. 

2. Terminy: 

- rozpoczęcie konkursu: 23.04.2020r. 

- zakończenie i rozstrzygnięcie konkursu: 15.05.2020r. 

- ogłoszenie wyników: 22.05.2020r. 

3. Konkurs zostaje przeprowadzony w serwisie internetowym FACEBOOK, na fanpage’u  

Ośrodka Kultury, udostępnionym jako wydarzenie pt. Zamknięci w Domu.  

4. Warunki udziału: 

 Krok 1. Każdy uczestnik musi kliknąć/zaznaczyć w wydarzeniu „WEZMĘ UDZIAŁ”, 

 Krok 2. Udostępniamy wydarzenie na swoim profilu, 

 Krok 3. Udostępniamy film w poście wydarzenia (szczegóły techniczne filmu 

określone zostały poniżej), 

5. Szczegóły techniczne filmu: 

Nagranie krótkiego filmu (maksymalnie 1min.) ukazującego, co można robić w okresie 

„przymusowego zamknięcia w domu”. Film może być zarejestrowany wyłącznie telefonem 

komórkowym. Film nie może zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne, niecenzuralne i 

nieetyczne. Filmy zawierające takie treści będą automatycznie usuwane. 

Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ścieżkę dźwiękową użytą w udostępnionym 

filmie i ewentualną blokadę dźwięku przez serwis Facebook w przypadku braku praw do 

wykorzystania utworu. 

6. Nagrody i wyróżnienia: 

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla miejsc:  I, II i III - za filmy, które otrzymają największą 

liczbę polubień (tzn. kliknięć „lubię to” pod konkretnym postem z filmem) wśród użytkowników w 

serwisie FACEBOOK. Każdy z trzech laureatów konkursu otrzyma również pamiątkowy dyplom. 

Odbiór nagród odbędzie się drogą korespondencyjną lub osobiście po uprzednim uzgodnieniu z 

organizatorem konkursu.  
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7. Ogłoszenie wyników  

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronach internetowych: 

 

-  w wydarzeniu konkursu (jako post),  

-  na fanpage’u  Ośrodka Kultury www.facebook.com/oksroda 

-  na www.oksroda.pl 

 

8. Postanowienia końcowe 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie i warunkach 

konkursu. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.  

Każdy uczestnik konkursu, zgłaszający swój udział poprzez udostępnienie filmu, zgadza się na 

publikację swojego wizerunku lub ponosi odpowiedzialność za udostępnienie wizerunku osób 

trzecich znajdujących się w filmie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją i zgodą 

na publikację danych osobowych i wizerunku oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępnym na stronie internetowej 

www.oksroda.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 
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